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Palaute ja kehitysideat 2019 
 
 
Minkälaista palautetta oppilaat antoivat Hävikki-battlesta? 
Innostunut kuhina kävi K-kaupasta tulleen hävikkilaatikon ympärillä. Maisteltiin ja haisteltiin tavallista 
kotitaloustuntia enemmän, oppilaat pitivät kovasti kampanjasta. Oman koulun hävikin käyttö puhutti myös, 
biojäteastian sisältö oli tällä viikolla vähän pienempi, totesi eräs osallistuneista oppilaista. 
Ottivat positiivisesti vastaan projektin. Innoissaan sovelsivat. 
Eivät innostuneet valokuvauksesta. Kiva idea oli toteuttaa kukkakaalista kukkakaalirisottoa, josta oppilas oli 
kuullut ja lukenut itse aikaisemmin. Omaperäinen ja uusi hävikkiohje itsellenikin.  
Tykkäsivät. Paras tunti, mikä on ollut. Hauskaa vaihtelua. Mahtava, inspiroiva juttu. Erilaista, luovaa, 
mukavaa, kivaa.  
Kuvia eivät halunneet lähetellä (oliko kenties noloa?) 
Hävikki asiana kiinnosti yllättävän vähän. 
Ruoan valmistus hävikkituotteista oli motivoivaa ja innostavaa. 
Pitivät tehtävästä. Heistä oli jännittävää tehdä ruokaa raaka-aineista, joita ei tiennyt etukäteen. 

Heistä oli kivaa, kun itse sai keksiä menun olemassa olevista raaka-aineista. 

Osa olivat erittäin luovia, osa taas vähemmän. Olivat kuitenkin hyvällä mielellä liikenteessä. 

Ei välttämättä kauheasti tullut palautetta. Meni siinä kuin muutkin tunnit. 
Meillä oppilaat olivat todella innoissaan tästä tehtävästä. Jaoimme tietoa myös koulun fb-sivuilla, niin 
tietoisuus levisi myös oppilaiden perheisiin. Paikallislehti kävi tekemässä juttua koululla ja haastatteli myös 
kauppiasta. Battleen osallistui kaikki kasien ja ysien valinnaisaineryhmät ja hävikistä puhuttiin myös 
kutosten, seiskojen ja ysien kanssa. Joten Hävikki-battle läpäisi kaikki kotitalouden ryhmät. Seuraavaksi 
vuodeksi on jo suunnitelmat valmiit. Laajennetaan hävikkiviikkoa myös muihin aineisiin. 
Oppilaat ovat aina tykänneet. Alkuun saattaa tulla kommenttia "miksi me tehdään roskista ruokaa", mutta 
pian kommentit vaihtuvat ihmettelyyn "miksi kauppa on heittänyt nämä pois". 
Erinomainen mahdollisuus, toivottiin tätä useamminkin. 

Monet oppilaat pitivät opetuskerrasta ja toivoivat lisää vastaavia tunteja. 
Ovat innoissaan ruoanvalmistuksesta/leivonnasta "kaapit tyhjiksi" raaka-aineilla. Materiaali hyvä! 
Negatiivinen palaute Hävikki-battlen kuvien lisäämisestä. Oppilaat eivät halua käyttää omaa instagram- 
tiliään. Tähän olisi hyvä saada, joku sujuvampi ratkaisu... 
Sopivan haastava ja mielenkiintoinen. 
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Vapaata palautetta hävikkiraaka-aineiden hankkimisesta 
Käytimme myös koulumme keittiön hävikkiä, se konkretisoi oppilaille, miten yhdistelemällä 
ennakkoluulottomasti ruokia syntyy syötävää. Pinaattikeiton jämistä tuli pinaattilättyjä, lihakastikkeesta, 
riisistä ja pakastekasviksista risottoa. 
Kaupoista olisi toivonut enemmän perusraaka-aineita einesten tilalta. Mutta paljon tuli myös sellaisia, mitä 
pystyi käyttämään. 
En saanut vastausta kaupasta, vaan minun piti olla yhteydessä sinne moneen kertaan ja yrittää tavoittaa 
oikea henkilö, joka tietäisi asiasta. Viimein kyllä onnistui. 
Tänä vuonna saatiin yhdelle ryhmälle hyvin haastavat raaka-aineet (=lauantaimakkaraa!) ja toiselle ei juuri 
mitään. Tämän takia ryhmät ovat eriarvoisessa asemassa palkintojen jaossa. 
Olisi hyvä ilmoitella kaupoille yleisesti Hävikki-battlesta. 

Osallistumme ensi vuonnakin! Sujui näppärästi lähikaupan antimista. Voisiko tämä toistua useammin? 
Hyvä systeemi, että oppilaat kävivät itse kysymässä hävikkiä ja hyvä juttu, että nyt vapaasti kaupat mukana. 
Kauppiaat innostuivat kovasti. 
Kaupan yhteistyötä emme saaneet kyselystä huolimatta. Harmi sinänsä. Ruokapalveluista (koulun keittiö) 
sain apua. 
Itse hain hävikkiraaka-aineet S-kaupasta kahtena eri iltana. Sain ottaa myös pakasteita eli täytin samalla 
Kotitalousluokan pakasteet kanalla, vegellä, kalalla, lihoilla, rahkoilla ja juustoilla. Sillä oli huomattava 
taloudellinen arvo. 
Alkuviikosta oli hyvin kasviksia ja maitotuotteita, loppuviikosta ei oikeastaan mitään. Leipomotuotteita tuli 
niin paljon, että piti jo toppuutella. 
Opettajalla piti olla aikaa aamusta ja auto. 
Tämä uusi käytäntö, ettei mikään kauppaketju ole mukana, on mielestäni vähän huono. Entinen malli oli 
parempi. Käytimme kyllä nytkin S-ryhmää ja samaa kauppaa kuin aiemmin, mutta pienen kaupan hävikki on 
muutenkin aika pieni ja raaka-aineet jäävät varsin vaatimattomiksi. Voisi tietenkin yrittää sopia jatkossa 
isomman kaupan kumppaniksi, mutta hävikkiraaka-aineiden hakemisessa on aina oma vaivansa ja helpoiten 
ne saa lähimmästä kaupasta. 
Viimevuotinen S-kauppojen yhteistyö ei toiminut enkä päässyt mukaan. K-kaupan kanssa onnistui ensi 
yrittämällä. 
Meidän lähi K-kauppias lähti isolla ilolla mukaan. Uskon, että onnistuneen hävikkiviikon teki juuri se, että 
kauppias oli niin hyvin mukana. Meidän kauppias odottaa jo seuraavaa vuotta innolla. Kauppias koki hyvänä 
sen, että hänellekin lähetettiin raaka-aineista ja niistä aikaansaadut kuvat. Hän jakoi niitä myös omilla fb-
sivuillaan. Muutama mukava ruokavinkki siis siirtyi sitäkin kautta kaupan asiakkaiden pöytiin. 
Otin yhteyttä samaiseen kauppaan, josta saimme raaka-aineet viime vuonna. Kauppias oli taas heti mukana. 
Emme saaneet miltään kaupoilta hävikkiruokaa, mutta seurakunnan ruokapankki pelasti meidät, kiitos siitä 
heille.  
Uutisointi hävikki-battleen osallistumisesta on harhaanjohtavaa, sillä osallistuisimme kyllä, mikäli kauppa-
asia olisi toimiva. Nyt sivuiltanne saa käsityksen, että asiasta ei olla kiinnostuneita ja viime vuonna 
Tampereen talousalueelta oli mukana vain yksi koulu, höpö höpö... 
Loistavaa yhteistyötä! 
Valmis lomake yhteistyökumppaneille oli hyvä. Tarvikkeiden hakeminen ja jakaminen valmiiksi oppilaille oli 
aika työlästä. 
Moni kauppa antaa hävikin hyvätekeväisyyteen. Itse en saanut kaupasta raaka-aineita, harmi. Lähtisikö 
Citymarket mukaan ensi vuonna? 
Kauppa ei tuonutkaan lupaamiaan hävikkituotteita. Olen todella pettynyt kauppaan. 
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Miten kehittäisit Hävikki-battlea? 
Video parasta ennen ja viimeinen käyttöpäivä päiväyksistä voisi olla käyttökelpoinen. 

Hyvin suunniteltu. 
Itse voisin hyödyntää jatkossa Saa syödä -sivuston materiaalia. Juuri tällaiset oheismateriaalit ovat 
tervetulleita! 
K-kaupat mukaan. Esim. Oulussa ne toimittavat ruokatavarat useimpiin kouluihin. #hävikkibattle 
kytkettäisiin osaksi arkea. Ko. Viikolla saisi tulla hävikkiin meneviä, korvaavia tuotteita open tilauksesta 
riippuen. 
Tykki ei toiminut luokassa. 

Hyvä projekti, omassa toiminnassa kehitettävää... 

Kumppaniksi K-kaupat, kilpailuun jokin muukin peruste voitolle kuin vain "houkutteleva" kuva. 
Nuoret eivät osaa vielä ideoida juurikaan. Opettajan pitää etukäteen miettiä aika pitkälle. Toisaalta eihän 
aikuisetkaan osaa kotona ja siksi ruoka menee roskiin. Ehkä eka kerran voisi opettaa suunnitteluaja toisen 
kerran toteuttaa. 
Meillä siitä ollaan tekemässä vielä suurempaa kokonaisuutta, eli eri oppiaineiden yhteistyö on tulossa 
seuraavana vuonna mukaan sekä suurkeittiön osuutta pohditaan kotitaloudenopettajan ja rehtorin sekä 
emännän kesken. 
Minusta tämä toimii tällaisenaan hyvin ja oli ihan mukavaa, että osallistumisaika olisi joustava. 

Kauppojen kanssa Motivan taholta selkeä pohjustus ja peli, että homma toimisi. 
Kaikki oppilaat eivät halua jakaa kuvia, jolloin kisassa ei pärjää. Tarvitaanko kuvan jakamista vai voiko 
käyttää muita perusteita? 
Oppilaille voisi olla jokin suunnittelu/itsearviointilomake. Nyt käytimme toisen koulun kollegan ideoimaa. 
Kirjallinen työ lisää pohdintaa ja monipuolistaa suunnitelmia. Oppilaat eivät kokeneet ruokakuvien 
jakamista oman instagraminsa kautta mielekkäänä. Se oli "noloa" eikä kaikilla ole instagram-tiliä. Jokin muu 
tapa osallistua kilpailuun olisi parempi. Lisäksi arvioinnissa tulisi huomioida esim. luovuus, monipuolisuus, 
terveellisyys yms. näkökohtia. 
Innostava juttu! Voisiko olla vielä esim. tulostettavia julisteita tms. koulujen keittiön mukaan samaan aikaan! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


